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    የሰ/መ/ቁ 36194 

ጥር 28 ቀን 2001 ዒ.ም  

 ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

   ታፇሰ ይርጋ  

   ፀጋይ አስማማው  

   ዒሉ መሏመዴ  

   አሌማው ወላ  

አመሌካች፡-ድ/ር ማንዯፌሮ እሸቴ በራሳቸው እና ሞግዚት ሇሆኑሊት ሇህፃን ጀሲካ ማንዯፌሮ ጠበቃ አዲሙ ሽፇራው 
ቀርበዋሌ፡፡ 

ተጠሪ፡- ፌሬዴረክ ኤቨርት ሲቲፌቱንግ- ጠበቃ መሏሪ ዒሇማየሁ ቀረቡ፡፡ 

  መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ፡ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅን መሠረት ያዯረገ ሆኖ የጉዲት ካሣንና  ከዚሁ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን 
ክፌያዎችን የሚመሇከት ነው ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች የካቲት 02 ቀን 1998 ዒ.ም ጽፇው ባቀረቡት የክስ 
ማመሌከቻ የአመሌካች ህጋዊ ባሇቤት እና የህፃን ጀሲካ ማንዯፌሮ ወሊጅ እናት የሆኑት ሟች ድ/ር ሠብሇ ዯምሰው 
በተጠሪ መ/ቤት ከሚያዝያ 25 ቀን 1996 ዒ.ም ጀምሮ በፕሮጀክት ስራ አስተባባሪነት የሥራ መዯብ በወር ዯመወዝ ብር 
4500.00/አራት ሺህ አምስት መቶ ብር/ በሠራተኛነት ተቀጥረውና ሌዩ ሌዩ ጥቅማጥቅም ከዯመወዛቸው በተጨማሪ 
እየተከፇሊቸው በማገሌግሌ ሊይ እያለ ተጠሪ ሇመስክ ስራ ወዯ አዋሣ ሌኳቸው ወዯ አዱስ አበባ በመመሇስ ሊይ እንዲለ 
ተጠሪ ሇመስክ ስራ በግሌፅ የመዯበው መኪና ነሏሴ 09 ቀን 1997 ዒ.ም ተገሌብጦ ድ/ር ሠብሇ ዯምሠው ህይወታቸው 
በአዯጋው ወዱያውኑ ማሇፌን በመጥቀስ የጉዲት ካሣ፣ የቀብር ማስፇፀሚያ፣ የስንበት ክፌያ እንዱሁም የዒመት ፇቃዴ 
ክፌያ እና ክፌያው ሇዘገየበት ከበቂ ኪሣራ ጋር እንዱከፇሊቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
በተጠሪ ሊይ በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው ፡፡ የአሁኑ ተጠሪም በተከሣሽነት ቀርቦ የሟች የስራ ቅጥር ውሌ ባሇመሆኑ 
በስራ ክርክር ችልት ሉታይ እንዯማይገባውና ሟች የአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ ቅጥር ሆነው በተከሣሽ ዴርጅት የነበራቸው 
የአገሌግልት ውሌ መሆኑን በመግሇፅ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት የተከራከረ ሲሆን በፌሬ ነገር ረገዴም ሟች 
ህይወታቸው ባለ ጊዜ ከተከሣሽ ጋራ ውሌ ያሌነበራቸው መሆኑን ፣ ህይወታቸው ባሇፇበት ጊዜም ወዯ መስክ የሄደት 
ከተከሣሽ ዴርጅት ጋራ ሇስራ ውሌ ግንኙነት ሣይኖራቸው አንዯኛ አመሌካች ባሇቤታቸው በመሆናቸው አንዴ ሊይ ሇመሄዴ 
ፇሌገው መሆኑን፣ የመኪና መገሌበጥ አዯጋው የዯረሠውም በተከሣሽ ዴርጅት የተመዯበ ሹፋር እያሇ የስር አንዯኛ ከሣሽ 
አሊግባብ መኪናውን ከሹፋሩ በመቀበሌ በማሽከርከራቸው በመሆኑ ተከሣሽ ዴርጅት ሇአዯጋው ኃሊፉ ሉባሌ እንዯማይገባና 
የተጠየቁትን ክፌያዎችም የስራ ውሌ ግንኙነት ሣይኖር የሚከፌለበት ህጋዊ ምክንያት አሇመኖሩን ሚያዝያ 04 ቀን 
1998 ዒ.ም በፃፇው የመከሊከያ መሌስ ማመሌከቻ ዘርዝሮ ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም  የግራ ቀኙን የቃሌ ክርክር እና 
ማስረጃዎችን ከሠማ በኋሊ በተጠሪ በኩሌ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት የቀረቡትን የክርክር ነጥቦች ውዴቅ በማዴረግ 
በሟችና በተጠሪ መካከሌ የአሠሪና ሠራተኛ ግንኙነት የነበረ መሆኑን ተረጋግጧሌ በማሇት ዴምዲሜ ከዯረሠ በኋሊ 
የጉዲት ካሣውን በተመሇከተ አዯጋው በዯረሠ ጊዜ መኪናውን የሟች ባሇቤት የሆኑት አንዯኛ አመሌካች ሲያሽከረክሩ 
ስሇነበር  በስራ ሊይ የዯረሠ አዯጋ ነው ሉባሌ አይችሌም በማሇት በዚህ ረገዴ የቀረውን የዲኝነት ጥያቄ  ውዴቅ አዴርጏ 
ተከሣሽ ዴርጅት የስንብት ክፌያ ብቻ ሉከፇሌ እንዯሚገባ በመግሇፅ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁኑ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ቢያቀርብም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 337 መሠረት 
ተሠርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የበታች ፌ/ቤቶችን ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 



163 

 

 የአመሌካቾች ጠበቃ መጋቢት 02 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፈት 4/አራት/ ገፅ የሠበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ 
መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- የጉዲት 
ካሣውም ሆነ የቀብር ማስፇፀሚያ ክፌያ እንዲይከፇሌ የተባሇው በጉዲዩ ሊይ የቀረበውን ክርክርና ማስረጃ ከአዋጅ ቁጥር 
377/96 አንቀጽ 96(1) ስርና ተከታዩቹ ዴንጋጌዎች ባሊገናዘበ መሌኩ መሆኑን አንዯኛ የሠበር አመሌካች ጥፊት 
የሇባቸውም አሇባቸው ቢባሌ እንኳ የሁሇተኛ አመሌካች የካሣ ጥያቄ ውዴቅ የሚሆንበት አግባብ አሇመኖሩን፣ የሟች 
የቀብር ማስፇፀሚያ የተከሊከሇውም ህጋዊ መሠረት ሣይጠቀስ መሆኑንና ፣ ሟች ያሌወሠደት የዒመት እረፌት ክፌያ 
ውዴቅ የተዯረገውም የሠበር ተጠሪ ባሌተከራከርንበትና ባሊስረዲ ሁኔታ መሆኑን በመዘርዘር የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ 
ተሽሮ የሞት ጉዲት ካሣ ብር 270,000.00(ሁሇት መቶ ሰባ ሺህ) ፣ የቀብር ሥርዒት ማስፇፀሚያ የሟችን የሁሇት ወር 
ዯመወዝ፣ ያሌተወሰዯ የዒመት እረፌት የሟች የሁሇት ወር ዯመወዝ እና ተጠሪው ክፌያ ሊዘገየበት የሟች የሶስት ወር 
ዯመወዝ ሇሠበር አመሌካቾች ተከፌል እስከ ሚጠናቀቅ ዴረስ ከሚታሠብ ወሇዴ ጋር እንዱከፇሌ ይወሰንሊቸው ዘንዴ 
ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው የአመሌካቾች የሠበር አቤቱታ ተመርምሮ በሠበር ችልት ሉታይ ይገባዋሌ ተብል 
በመታዘዙም፤ የተጠሪ ጠበቃ ሰኔ 19 ቀን 2000 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሱን አቅርበዋሌ፡፡ በመሌሣቸውም የስር 
ፌ/ቤት ጉዲዩን በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት ማየቱ ተገቢ ያሌነበረ ስሇመሆኑና ሟች የተጠሪ መዯበኛ የቅጥር ሠራተኛ 
ያሌነበሩ ስሇመሆናቸው፣ የስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ካየም ሟች ድ/ር ሠብሇ ዯምሰው ከተጠሪ ጋር ባዯረጉት የአገሌግልት 
ውሌም መሠረት መወሠን የነበረበት ስሇመሆኑ፣ የሟች የአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ መዯበኛ ተቀጣሪ ሆነው ከተጠሪ ዘንዴ 
በተወሠነ ጊዜ በተዯራቢነት አገሌግልት መስጠታቸው በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት ከተጠሪ ጋር የቅጥር ውሌ 
ነበራቸው ሉባሌ የማይገባ ስሇመሆኑ፣ ሟች የአገሌግልት ውሌም ቢሆን ሟች በ09/12/1997 ከመሞታቸው አንዴ ወር 
ተኩሌ ቀዯም ብል በ23/10/97 ያበቃ ስሇመሆኑ፣ ሟች የሞቱት በስራ ሊይ ባሌነበሩበትና መኪናውን ሇማሽከርከር ከተጠሪ 
ፇቃዴ ባሌተሠጣቸው  በአንዯኛ አመሌካች አሊግባብ ሲሽከረከር ስሇመሆኑ ተጠያቂነትም ቢኖር ክስ አሌቀረበበትም እንጂ 
ከውሌ ውጪ ባሇ ኃሊፉነት ስሇመሆኑ ይህንን ዒይነት አዯጋ ሲያዯርስ ሟች ሉካሱ እንዱችለ ተጠሪ በአገሌግልት ውለ 
መሠረት በየወሩ ሇሟች ብር 200 የመዴን ሂሣብ ሇራሣቸው ይከፇሌ የነበረ ስሇመሆኑ፣ የቀረቡት የክፌያ ጥያቄዎች የህግ 
መሠረት የላሊቸው ስሇመሆኑ በመዘርዘር የአመሌካቾች የሠበር አቤቱታ ውዴቅ ሆኖ በቂ ወጪና ኪሣራ እንዱከፇሌ 
ይወሰን ዘንዴ ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካቾች የተጠሪ ጠበቃ መከራከሪያ ነጥቦች ሥነ ሥርዒቱን ጠበቃው ያሌቀረቡ መሆኑን 
በመሇየትና ተቀባይነት የላሊቸው መሆኑን በመዘርዘር የሠበር አቤቱታቸውን አጠናክረው ተከራክረዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ 
ግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር እንዱያዯርጉ ታዝዞ ክርክራቸው ታህሣሥ 16 ቀን 2001 ዒ.ም በዋሇው ችልት ተዯምጧሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሐፌ እና የቃሌ 
ክርክር የሠበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ከሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር አገናዝቦ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም አዯጋው የዯረሠው አንዯኛ የሠበር አመሌካች ያሊግባብ መኪናውን ከሾፋሩ በመቀበሌ 
ሲያከራክሩ ነው ተብል ተጠሪ የጉዲት ካሣ የመክፇሌ አሊፉነት የሇበትም መባለ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ? በጭብጥነት 
ሉመረመር የሚገባው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሟች ህይወታቸው ያሇፇው የተጠሪ መስሪያ ቤት ንብረት የሆነው መኪና 
ሇመስክ ስራ ከሄዯበት ቦታ በመመሇስና በአንዯኛ የሠበር አመሌካች በመሽከርከር እያሇ በመገሌበጡ ምክንያት መሆኑን፣ 
በሟችና በተጠሪ መካከሌም የአሠሪና ሠራተኛ ግንኙት መኖሩ ተረጋግጧሌ ተብል በስር ፌ/ቤት መወሠኑን፣ አንዯኛ 
አመሌካች በተጠሪ መስሪያ ቤት የስራ ግንኙነት ያሊቸው መሆኑንና ሁሇተኛ ተጠሪ አካሇ መጠን ያሊዯረሠች የሟች  
ተወሊጅ መሆናቸውን ነው የስር ፌ/ቤት የሟችና የተጠሪ ግንኙነት በአሠሪና ሠራተኛ የሚፇረጅ መሆኑን በመዯምዯምም 
ተጠሪ የስራ ስንብት ክፌያ ሉከፌሌ እንዯሚገባ በውሣኔው ሊይ መግሇፁን ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ላሊው ከክርክሩ ሂዯት 
መገንዘብ የተቻሇው የሟችና የተጠሪ ግንኙነት በሚያዝያ 25 ቀን 1996 ዒ.ም በተዯረገ ውሌ መቋቋሙን፣ በዚህ ውሌ 
መሠረት ግንኙነታቸው እስከ ጥቅምት 21 ቀን 1997 ዒ.ም ቆይቶ ከጥቅምት 22 ቀን 1997 ዒ.ም በኋሊ ግን የስራ ቅጥር 
ስምምነት ሇመዋዋሌ እንዯሚያቅደ መስማማታቸውን፣ ከዚህ በኋሊ ተዯረገ በተባሇ ማሻሻያም የውሌ ግንኙነት እስከ ሠኔ 
23 ቀን 1997 ዒ.ም ዴረስ መራዘሙን እንዱሁም ከሚያዝያ - ነሏሴ ወር 1997 ዒ.ም ሊለት ጊዜያት በውለ ሊይ 
የተመሇከቱት ክፌያዎች በሟች ስም ተሠርተው ሇአንዯኛ አመሌካች መከፇሊቸው በተጠሪ በኩሌ የቀረቡት ምስክሮችም 
ሟች ሇመስክ ስራ የሚያስፇሌጋቸው የውል አበሌ ክፌያ ተከፌሎቸው ሇስራው የሄደ መሆኑ መመስከራቸውን ነው፡፡ 
በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡት ጉዲዬች እነዚህ ሆነው የሰበር ተጠሪ ሟች ጋር የአሠሪና ሠራተኛ ግንኙነት የሇንም በማሇት 
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ሇሠበር ችልቱ በሠጠው የጽሁፌና የቃሌ ክርክር ያቀረበውን ክርክር ሥነ-ሥርዒታዊ መሆን ያሇመሆኑን መመሌከቱ 
አስፇሊጊ ነው፡፡ 

 የተጠሪ ጠበቃ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሟችንና የተጠሪን 
ግንኙነት አስመሌክቶ በቀረበው ክርክር የተጠሪን ክርክር ባሇመቀበሌ በመካከሊቸው የነበረው ውሌ ከአሠሪና ሠራተኛ 
የሚመነጭ ዒይነት ውሌ ስሇመሆኑ በመጥቀስ ውሣኔ መስጠቱን አምነው በዚህ ነጥብ ሊይ ሇበሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 
ያሊቀረቡት ሇሟቹ ይከፇሌ የተባሇው የስራ ስንብት አነስተኛና የተጠሪን መብት የማይጏዲ ስሇሆነ ነው በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

 በመሠረቱ በአንዴ የፌ/ቤት ውሣኔ ይግባኝ ሇበሊይ ፌ/ቤት የሚቀርበው ውሣኔው ወይም ትዔዛዙ የይግባኝ 
አቅራቢውን መብት ወይም ጥቅም የነካ ፣ አሉያም ግዳታው ከፌ እንዱሌ ያዯረገ ሆኖ ሲገኝ ስሇመሆኑ ስሇ ይግባኝ 
አቀራረብ የተዯነገጉት የፌትሏብሄር  ሥነ-ሥርዒት ህግ ዴንጋጌዎች የሚያስገነዝቡት ጉዲይ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ የስር 
ፌርዴ ቤት የሟችንና የተጠሪ ግንኙነት የስራ ቅጥር ግንኙነት ስሇመሆኑ በመቀበሌ የስራ ስንብት ክፌያ እንዱከፌሌ 
መወሠኑ የተጠሪን መብት ወይም ጥቅም የነካ አይዯሇም ሉባሌ የማይችሌበት ህጋዊ ምክንያት ስሇላሇ የተጠሪ ጠበቃ 
በሥርዒቱ መሠረት በጉዲዩ ሊይ ቅሬታ ሣያቀርቡ በተጠሪና በሟች መካከሌ የስራ ቅጥር ግንኙነት የሇም በማሇት በሠበር 
ዯረጃ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ በዚህ ረገዴ የቀረበው ክርክር ሥነ-ሥርዒታዊ ካሇመሆኑም በሊይ ሟች 
አዯጋው በዯረሠባቸው ወቅት ሇመስክ ስራ የሄደት ከተጠሪ መስሪያ ቤት አበሌ ተከፌሎቸው ነው ተብል ከተረጋገጠው 
ፌሬ ጉዲይ አኳያ ተቀባይነት የሇውም ሟች በአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ ቋሚ ሠራተኛ  መሆናቸውም ከተጠሪ ጋር የስራ 
ቅጥር ግንኙነት ሇማዴረግ የሚከሇክሊቸው አሇመሆኑን የአዋጅ ቁጥር 351/1995 አንቀጽ 24 ዴንጋጌ በግሌፅ ያሣያሌ፡፡ 
በመሆኑም በሟችና በተጠሪ መካከሌ ነበረ የተባሇውን ግንኙነት በተመሇከተ የተጠሪ ጠበቃ ያነሡት መከራከሪያ ሥነ-
ሥርዒቱን ያሌጠበቀና የግራ ቀኙን የማስረጃዎች ይዘት እንዱሁም ስሇከፌተኛ የትምህርት ተቋማት የወጣውን አዋጅ 
ያሊገናዘበ በመሆኑ አሌፇነዋሌ፡፡ 

 ወዯ ዋናው ጭብጥ ስንመሇስም ሟች ህይወታቸው ያሇፇው ተጠሪ ሇመስክ ስራ የመዯበውን መኪና ከተጠሪ 
ሹፋር አንዯኛ አመሌካች በመቀበሌ ሲያሽከረክሩ መሆኑ በግራ ቀኙ ያሌተካዯ ጉዲይ ነው፡፡ አንዯኛ አመሌካች በወቅቱ ወዯ 
መስክ የሄደት ከተጠሪ ፌሊጏት ውጪ ነው ከመባለ በስተቀር የተጠሪ ሠራተኛ መሆናቸው አሌተካዯም፡፡ 

 እንግዱህ ሟች የሞቱት 1ኛ አመሌካች መኪናውን ሲያሽከረክሩ መሆኑ አሠሪ የሆነውን ተጠሪ ከአሊፉነት 
ያዴንዋሌ ወይ? የሚሇው ጥያቄ ሉመረመር የሚገባው ነው፡፡ 

 በመሠረቱ በስራ ምክንያት ሇሚመጡ ጉዲቶች አሠሪው አሊፉነት አሇበት፡፡ ስሇዚህ በስራ ምክንያት የሚመጣ 
ጉዲት ከሆነ አሠሪው አሊፉነቱን  እንዱወስዴ የተዯረገ ሲሆን በአዋጁም በስራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት ማሇት በስራ ሊይ 
የሚዯርስ አዯጋ ወይም በስራ ምክንያት የሚመጣ በሽታ መሆኑን በቁጥር 95(2) ዯንግጓሌ በአዋጅ አንቀጽ 96(1) 
”አሠሪው ጥፊት ባይኖረውም…..” ተብል መመሌከቱ የአሠሪው የአሊፉነት ዒይነት ጥፊት ሣይኖር አሊፉነት /Strict 
Liability or Liability in the absence of Fault/ መሆኑን የሚያሣይ ነው፡፡ አሠሪው ከዚህ ዒይነት አሊፉነት የሚዴነው 
ጉዲት የዯረሠበት ሠራተኛ ሆነ ብል በራሡ ሊይ ያዯረሠው ጉዲት መሆኑን ማስረዲት ሲችሌ ስሇመሆኑ አንቀጽ 98(2) 
ያስገነዝባሌ፡፡ሆነ ብል ያዯረሠው ጉዲት የሚባለት ሁኔታዎችም ሠራተኛው አስቀዴሞ በግሌ የተሠጡትን የዯህንነት 
መጠበቂያ መመሪያዎችን መጣስ ወይም የአዯጋ መከሊከያ ዯንቦችን መተሊሇፌ ወይም አካለን ወይም አእምሮውን በሚገባ 
ሇመቆጣጠር በማይችሌበት ሁኔታ በመጠጥ ወይም በአዯንዛዥ እፅ ሠክሮ በሥራ ሊይ መገኘት መሆናቸውን ህጉ በቁጥር 
96(2(ሀ እና ሇ)) ስር አመሊክቷሌ፡፡ 

 የአዋጁ አንቀጽ 97(1) ዴንጋጌ ሲታይም አንዴን አዯጋ በስራ ሊይ የዯረሠ ነው ሇማሇት ሠራተኛው ስራውን 
በማከናወን ሊይ እያሇ ወይም ከስራው ጋር ግንኙነት ባሇው ሁኔታ ከራሡ ውጭ በሆነ ምክንያት ወይም ስራውን 
ሇማከናወን ባዯረገው ጥረት ምክንያት በአካለ ወይም በአካለ በማንኛውም ክፌሌ ተፇጥሮአዊ እንቅስቃሴ ሊይ በዴንገት 
የዯረሠበት ጉዲት ስሇመሆኑ መርሁን ያስቀመጠ ሲሆን ይኸው ዴንጋጌ ከፉዯሌ (ሀ) እስከ ፉዯሌ (መ) በተመሇከቱት ንዐስ 
ዴንጋጌዎች የተመሇከቱት ምክንያቶች በስራ ሊይ የዯረሠ አዯጋ ተብሇው የሚጨመሩ ስሇመሆኑ ያሣያሌ፡፡ ስሇሆነም 
በመርሁ መሠረት ሠራተኛው የጉዲት ካሣ ሇማግኘት ማሣየት የሚጠበቅበት አዯጋው ስራውን በማከናወን ሊይ እያሇ 
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የዯረሠ መሆኑን፣ ወይም ዯግሞ በራሡ ባሌሆነ ምክንያት ግን ከሥራው ጋር ግንኙነት ባሇው መሌኩ የዯረሠበት አዯጋ 
መሆኑን ነው ፡፡ከሊይ እንዯተገሇፀው ከስራ ጋር ግንኙነት ያሊቸው ሁኔታዎች ምን እንዯሆኑ ህጉ አስቀምጧሌ፡፡ ሇዚህ 
ጉዲይ ቀጥተኛ አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ በአንቀጽ 97(1(ሏ)) ስር የተመሇከተው ሲሆን በዚህ ዴንጋጌ መሠረት አሠሪው 
በመዯበው የመጓጓዝ አገሌግልት ሠራተኛው ሲጠቀም ጉዲት ከዯረሠ አዯጋው በስራ ሊይ እንዯዯረሠ ተቆጥሮ አሊፉነቱን 
ከአሠሪው ሲወሰዴ የሚገባ መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ ይኸው ዴንጋጌ አሠሪው የመዯበው የመጓጓዝ አገሌግልት አዯጋው 
ከዯረሠበት በአሰሪው ስር ባሇው ላሊ ሠራተኛ ወይም 3ኛ ወገን ከሆነ አሰሪው ሇተጏጂው ሠራተኛ የጉዲት ካሣ አሊፉነት 
የላሇበት ስሇመሆኑ አያሣይም ይሌቁንም ዴንጋጌው በአዋጁ አንቀጽ 96(1) ስር ከተመሇከተው የአሠሪ አሊፉነት ዒይነት 
ጋር ተዲምሮ ሲታይ አሠሪው አሊፉነት ያሇበት መሆኑን የሚያጠናክር ነው በላሊ አገሊሇፅ በሠራተኛው ሊይ ጉዲት 
ያዯረሠው ሠራተኛው ወዯ ስራ ሲሄዴና ከስራ ወጥቶ ወዯ ቤቱ ሲመሇስ አሠሪው በመዯበው የመጓጓዠ አገሌግልት 
ሲጠቀም አዯጋ የዯረሠበት መሆኑ ከተረጋገጠ 3ኛ ወገኖች ሇአዯጋው ያዯረጉት አስተዋጽኦ ሇአሰሪው መከሊከያ ሉሆን 
አይችሌም፡፡ በመሆኑም አንዯኛ አመሌካች የተጠሪን መኪና በወቅቱ ሲያሽከረክሩ የነበሩ መሆኑ መረጋገጡ ተጠሪን ነፃ 
ሉያዯርገው የሚችሌበት ህጋዊ ምክንያት ስሇላሇ በዚህ ረገዴ የስር ፌ/ቤቶች አዯጋው የዯረሠው በስራ ምክንያት አይዯሇም 
ሲለ የዯረሠበት ዴምዲሜ ከሊይ የተመሇከተቱን የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ዴንጋጌዎችን ያሊገናዘበ መሠረታዊ የሆነ 
የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

 ተጠሪ ሇጉዲቱ አሊፉነት አሇበት ከተባሇ የጉዲት ካሣ መክፇሌ ያሇበት ሇየትኞቹ የተጏጂ ጥገኞች? የሚሇው 
ጥያቄም በህጉ አግባብ መታየት ያሇበት ነው፡፡ ሇዚህ ጥያቄ ምሊሽ የሚሠጠው ዴንጋጌም በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 
107(1(ሏ) ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት ማንኛውም በስራ ሊይ የሚመጣ ጉዲት የዯረሠበት ሠራተኛ የሞተ 
እንዯሆነ ሇጥገኞች የጡረታ አበሌ ወይም ዲረጏት ወይም ካሣ የማግኘት መብት ያሇው ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡የአዋጁ 
አንቀጽ 110 ዴንጋጌ ሲታይም ሇሟች ሠራተኛ ጥገኞች የሚከፌለትን የክፌያ ዒይነቶንና ጥገኛ የሚባለትን ወገኖች 
በንዐስ ቁጥር አንዴና ሁሇት በግሌፅ ዘርዝሯሌ፡፡ በዚህም መሠረት ማንኛውም ሠራተኛ ወይም ሇማጅ ሠራተኛ በስራ 
ምክንያት በዯረሠበት ጉዲት የተነሣ የሞተ እንዯሆነ የጉዲት ካሣ ሇጥገኞች፣ የቀብር ሥነ ሥርዒት ወጪ እንዯሚከፇሌና 
ጥገኞች የሚባለትም የሟች ህጋዊ ባሌ ወይም ሚስት፣ ዔዴሜያቸው ከ18 ዒመት በታች የሆኑ የሟች ሌጆችና በሟች 
ሠራተኛ ዴጋፌ ይረደ የነበሩ የሟች ወሊጆች ስሇመሆናቸው ተመሌክቷሌ፡፡ ይሁን እንጂ ህጉ ጥገኝነት ማሇት ምን 
እንዯሆነ ትርጓሜ ያሌሠጠበት ሲሆን ከህጉ አቀራረፅና ይዘት በመነሣት ግን የቃለን ትርጉም ሇመገንዘብ አያዲግትም፡፡ 
በመሆኑም በህጉ የተመሇከተው ጥገኞች የሚሇው ቃሌ ከሟች የምግብ፣ የመጠሇያ፣የሌብስና ሇጤናው አጠባበቅ አስፇሊጊ 
የሆኑ ነገሮችን እንዱሟሊሊቸው የሚጠይቁትን ወገኖችን የሚመሇከት ስሇመሆኑ ተገንዝበናሌ ሥራ ሠርቶ እራሡን 
ሇማስተዲዯር የሚችሌና ችግረኛ መሆኑ በቅዴሚያ ያሌተረጋገጠበት ወገን የሟች ሠራተኛ ባሌ ወይም ሚስት በመሆኑ 
ብቻ የጉዲት ካሣ የሚያገኝበት ምክንያት አይኖርም፡፡ ከጉዲት ካሣ ዒሊማ ጋርም አንዴ ሊይ ይሄዲሌ ተብል እይታሠብም፡፡ 
ስሇሆነም የሟች ሠራተኛ ባሌ ወይም ሚስት መተዲዯሪያ የሚሆነው በቂ ሀብት ካሇው ጥገኛ ሉባሌ አይችሌም፡፡ ከዚህም 
በተጨማሪ በአንቀጽ 110(1) እና (2) የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች አቀራረፅና ይዘት እንዱሁም በዘርፌ መሠረት የሚዯረጉ 
ክፌያዎች ከገቢ ግብር ነፃ መሆናቸው፣ ሉተሊሇፌ፣ ሉከበር ወይም በዔዲ ማቻቻያነት ሉያዝ አሇመቻለ በአዋጁ አንቀጽ 112 
ስር መመሌከቱ የጉዲት ካሣ ዒሊማው መተዲዯሪያ የሚሆነው በቂ ሀብት የላሇውን የሟች ሠራተኛ ሇመዯገፌ የታሠበ ነው 
የሚሇውን ክርክር የሚያጠናክር ነው ፡፡ 

 ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አንዯኛ አመሌካች የሟች ባሌ ቢሆኑም በቂ የሆነ መተዲዯሪያ ሀብት ያሊቸው 
ስሇመሆኑ የክርክሩ ሂዯት ያሣያሌ፡፡ ስሇሆነም አንዯኛ አመሌካች የሟች ጥገኛ ባሇመሆናቸው የጉዲት ካሣ የሚያገኙበት 
ህጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ 

 ሁሇተኛ አመሌካችን በተመሇተ ግን የሟች ሌጅና በህጉ አግባብም የሟች ጥገኛ መሆኗ ስሇተረጋገጠ የጉዲት ካሣ 
የሚገባት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

  የቀብር ሥርዒት ማስፇፀሚያ ክፌያ የስር ፌ/ቤት ያሇው አዯጋው የዯረሠው በስራ ምክንያት አይዯሇም፡፡ በሚሌ 
ነው፡፡ ሆኖም ከሊይ እንዯተመሇከትነው ተጠሪ በአሠሪነቱ አሊፉነት አሇበት ተብሎሌ፡፡ ስሇሆነም በአዋጅ ቁጥር 377/96 
አንቀጽ 110(1(ሇ) መሠረት የቀብር ሥነ ሥርዒት ማስፇፀሚያ የመክፇሌ አሊፉነት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ የዒመት 
ፇቃዴ ክፌያን በተመሇከተ በበታች ፌ/ቤቶች የተሠጠ ውሣኔ የሚነቅፌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 
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በላሊ በኩሌ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ የሠጠው አሊፉነትን መሠረት በማዴረግ በመሆኑ የጉዲት ካሣ መጠኑን 
አሌወሠነም ከሊይ እንዯተመከሇተው ተጠሪ ሇጉዲቱ አሊፉነት ያሇበት የሟች ሌጅ ሇሆነችው ሁሇተኛ አመሌካች የጉዲት ካሣ 
የመክፇሌ አሊፉነት ያሇበት መሆኑን ተገሌጿሌ፡፡ ሇጥገኞች የሚከፇሌ የጉዲት ካሣ መጠን በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 
110(3) እና (4) ስር ተመሌክቷሌ ፡፡ ስሇሆነም የካሣ መጠኑን በተመሇከተ የስር ፌ/ቤት ጉዲዩን እንዯገና ተመሌክቶ 
እንዱወሰን ማዴረጉ አስፇሊጊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ውሣኔ 

1/ አሊፉነትን በተመሇተ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 21716 ሠኔ 25 ቀን 1999 ዒ.ም ተሠጥቶ 
በፋዳራለ ከፌ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 58497 ታህሣሥ 30 ቀን 2000 ዒ.ም በትዔዛዝ የፀናው የውሣኔው ክፌሌ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ ቁ 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2/ የስር ፌርዴ ቤት የዒመት እረፌት እና የስንብት ክፌያን በተመሇከተ የሠጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 

3/ ሟች የሞቱት በስራ ሊይ የዯረሠ አዯጋ ነው ሉባሌ በሚችሌ ምክንያት በመሆኑ ተጠሪ የጉዲት ካሣ የመክፇሌ አሊፉነት 
አሇበት ብሇናሌ፡፡ 

4/ ተጠሪ የሟች የቀብር ሥርዒት ማስፇፀሚያ የመክፇሌ አሊፉነት አሇበት ብሇናሌ፡፡ 

5/ አንዯኛ አመሌካች፤ ድ/ር ማንዯፌሮ እሸቴ የሟች ጥገኛ ባሇመሆናቸው የጉዲት ካሣ አይገባቸውም ብሇናሌ፡፡ 

6/ ሁሇተኛ አመሌካች ህፃን ጀሲካ ማንዯፌሮ የሟች ጥገኛ በመሆኗ የጉዲት ካሣ ሉከፇሊት ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

7/ ሇህፃን ጀሲካ ማንዯፌሮ ሉከፇሊት የሚገባትን የካሣ መጠንና የሟች የቀብር ሥነ ሥርዒት ማስፇፀሚያ መጠንን 
በተመሇከተ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ጉዲዩን በመመርመር ተገቢውን ይወስን ዘንዴ ጉዲዩን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 343(1) መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

8/ በዚህ ችልት በተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

              መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

መ/ት                                                                                                                                                
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